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Lemondott hivataláról A. Nagy László kormánybiztos 
2013. június 5. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Benyújtotta lemondását Robert Fico kormányfőnek A. Nagy László kisebbségügyi 

kormánybiztos. A. Nagy Lászlót a Most-Híd  jelölte a kisebbségügyi kormánybiztos 

posztjára tavaly tavasszal, azt követően, hogy Robert Fico kormánya megszüntette a 

kisebbségügyi miniszterelnök-helyettes hivatalát és helyette létrehozta a kisebbségügyi 

kormánybiztos intézményét. A Híd azért kérte A. Nagy lemondását, mert a szlovák 

parlamentben kedden elbukott a párt vasúti kétnyelvűségről szóló törvénymódosító 

javaslata. 

 

Bukarest üdvözölte a trianoni diktátumot 
2013. június 5. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság 

A román külügyminisztérium közleményben üdvözölte kedden a trianoni békeszerződés 

aláírásának 93. évfordulóját. „A szerződés szentesítette az Osztrák-Magyar Monarchia 

megszűnését, és elismerte Magyarországot független államként: ilyenként az etnikai 

határai közt létrejött, szuverén, modern Magyarország születési okirata” - állapította meg a 

román külügyi közlemény. 

 

Kiosztották a Teleki Pál Érdemérmeket 
2013. június 5. – MTI, hirek.sk 

A Bethlen Gábor Alapítvány képviselői a trianoni békediktátum aláírásának 93. 

évfordulóján, június 4-én az Eötvös József Collegiumban tartottak megemlékezést Teleki 

Pál szobránál. A magyarságszolgálat elismeréseként Lezsák Sándor, a kuratórium elnöke a 

megemlékezésen átadta az idei Teleki Pál Érdemérmeket. A díjazottak: Sidiropulos 

Archimédesz, a Trianon Kutatóintézet alapító igazgatója, Kiss Melitta, a Magyar Örökség-

díj Bizottság titkára, Szöllősi Antal, a stockholmi Északi Magyar Archívum létrehozója és 

tulajdonosa, Barabás László, a Marosvásárhelyi Kántor Tanítóképző igazgatója, Kátó 

Sándor és Bene Zoltán, a dél-alföldi amatőr népszínház alapítói és éltetői, valamint Bartók 

Csaba filmalkotó, a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetségének alelnöke. 

 

Feljelentést tesz az RMDSZ a műemlékrongálás ügyében 
2013. június 5. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Szabadság 

Büntető-feljelentést tesz az RMDSZ a kolozsvári Kismezői temetőben megrongált I. 

világháborús obeliszk ügyében. Horváth Anna, Kolozsvár RMDSZ-es alpolgármestere 

szerdán közölte a helyi önkormányzat RMDSZ-es képviselői kérik az illetékes hatóságok 

határozott fellépését ebben és a hasonló esetek kivizsgálásában. Az első világháborús 

emlékművet kedden öntötték le piros festékkel ismeretlen tettesek. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130605164753/Lemondott-hivatalarol-A-Nagy-Laszlo-kormanybiztos.html
http://kronika.ro/belfold/durva-kulugyi-kozlemeny-bukarest-udvozolte-a-trianoni-diktatumot
http://www.hirek.sk/kultura/20130605223540/Kiosztottak-a-Teleki-Pal-Erdemermeket.html
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/feljelentest-tesz-az-rmdsz-a-muemlekrongalas-ugyeben


 

 

 

 

 

 
3 

Törvénnyel védenék a román jelképeket 
2013. június 5. – Balogh Levente – Krónika, maszol.ro 

Törvény tiltja majd a román jelképek meggyalázását az alkotmánymódosítást előkészítő 

parlamenti bizottság által tegnap elfogadott módosító javaslat értelmében. Az új, 

várhatóan idén elfogadandó alaptörvény ennek nyomán leszögezi majd, hogy 

törvényellenes lesz az ország, a román nemzet és zászló gyalázása, a háborús felbujtás, a 

nemzeti, faji, osztály- vagy vallásellenes uszítás, a diszkriminációra vagy való felbujtás, a 

területi szeparatizmus hirdetése valamint a jó erkölcsöt sértő obszcén megnyilvánulások. 

 

Kiegészítette a kolozsvári tanács az egyházi felekezeteknek szánt anyagi 
támogatást 
2013. június 5. – transindex.ro, maszol.ro 

A keddi tanácsülésen elfogadott határozattervezet értelmében a kolozsvári felekezetek 

további anyagi támogatásban részesülnek. Mint ismeretes, a május 16-i tanácsülésen a 

helyi tanácsosok már megszavaztak egy határozattervezetet, amely a hívek számával 

arányos anyagi támogatást biztosít az egyházak számára. A szóban forgó tanácsi határozat 

értelmében a református egyház 185 ezer, a római katolikus 96 ezer, az unitárius 33 ezer, 

míg az evangélikus-lutheránus egyház 4 ezer lejes támogatásban részesült. Az elfogadott 

határozattervezet ezt az összeget kiegészíti, ami azt jelenti, hogy az említett egyházak 

mindegyike további 70 ezer lejes támogatásban részesül, amelyet a tulajdonukban levő 

műemléképületek állagmegőrzési és restaurálási munkálataira költhetnek el. 

 

Kelemen: a régió fogalmának az alkotmányba való bevezetése nagyobb 
bürokráciát eredményez! 
2013. június 5. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnök kedden elmarasztalta az alkotmánymódosító 

bizottság döntését a régió fogalmának az alaptörvénybe való bevezetéséről, rámutatva, 

hogy ez nagyobb bürokráciát fog eredményezni, és több pénzt, amit az állampolgároknak 

kell majd kifizetniük. 

 

Bemutatták az érettségi.ro honlapot 
2013. június 5. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen, Szabadság 

Kolozsváron bemutatták az érettségi.ro honlapot, amely magyar nyelven szól az érettségi 

előtt álló romániai magyar diákokhoz. A diákok által kezdeményezett projekt az RMDSZ 

főtitkársága és a Transindex közreműködésével indult el. Magyari Tivadar, az RMDSZ 

oktatási főtitkárhelyettese elmondta, a szövetség a logisztikai háttér biztosításában segít a 

kezdeményező csapatnak. 
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http://kronika.ro/belfold/torvennyel-vedenek-a-roman-jelkepeket
http://itthon.transindex.ro/?hir=33118
http://itthon.transindex.ro/?hir=33118
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=142919&cim=kelemen_a_regio_fogalmanak_az_alkotmanyba_valo_bevezetese_nagyobb_burokraciat_eredmenyez
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=142919&cim=kelemen_a_regio_fogalmanak_az_alkotmanyba_valo_bevezetese_nagyobb_burokraciat_eredmenyez
http://eletmod.transindex.ro/?hir=18756
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S ha Erdélyt elveszik? – avagy a nemzeti összeomlás magyar útja 
2013. június 5. – Nyugati Jelen 

A fenti címet kapta az a trianoni megemlékező előadás, melyet az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács aradi szervezete és az Aradi Hagyományőrző Polgárok Egyesülete szervezett 

kedden este a Jelen Ház nagytermében. A június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján 

megtartott, videó-vetítéssel egybekötött tényfeltáró előadás zsúfolt teremben zajlott dr. 

Borbély Zsolt Attila politológus, az EMNT aradi szervezete elnökének irányításával. 

 

A nyelvi jogok alkalmazásának gyakolatba ültetéséről tárgyalt az Etnikumközi 
Hivatal 
2013. június 5. – transindex.ro, maszol.ro 

Széleskörű konzultációt kezdeményezett az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala az illetékes 

intézményekkel a Regionális és kisebbségi nyelvek chartája rendelkezéseinek gyakorlatba 

ültetése kapcsán. Laczikó Enikő, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának vezetője 

elmondta: tekintettel arra, hogy 2013. októberéig Románia egy újabb jelentést kell 

készítsen a charta rendelkezéseinek betartását illetően, a hivatal a jelentés előkészítéséről 

szóló megbeszélésre hívta az illetékes minisztériumokat és egyéb központi hatóságokat. 

 

Mire lesz jó az RMDSZ Nőszervezete? 
2013. június 5. – transindex.ro 

A szövetség női politikusai arról, hogy milyen szerepet kellene betöltenie a szervezetnek. A 

családjog és a gyerekvédelmi közpolitikák mellett a vállalkozások segítése is felmerült. 

 

Eltávolítanák a Sepsiszentgyörgy központjában felhúzott székely zászlót 
2013. június 5. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Távolítsa el a Sepsiszentgyörgy központjában felhúzott székely zászlót – erre kéri a 

Kovászna megyei prefektust a Kovászna, Hargita és Maros megyei Civilek Fóruma. A 

lobogót kedden, a trianoni megemlékezések keretében vonták fel az Erzsébet-parkban. A 

Civil Fórum emlékeztet arra, hogy a kisebbségek rendezvényeiken használhatják ugyan 

nemzeti szimbólumaikat, viszont nem függeszthetik ki azokat állandó jelleggel a 

közterületen. Hozzáteszik: a trianoni megemlékezések mélységesen román- és 

államellenesek, és ezeket a rendezvényeket az osztrák-magyar monarchiával 

rokonszenvezők szervezik. 

 

Hunyad Megyei Magyar Napok: jó hangulat a Zsil-völgyében  
2013. június 5. – maszol.ro 

Igazi színházi napra került sor a Zsil-völgyében kedden a Hunyad Megyei Magyar 

Napokon, a megyében turnézó budapesti Trambulin színház jóvoltából – számoltak be 

szerdán a szervezők. Rendkívüli érdeklődés mellett léptek fel Petrillán, a Scmidt László 

Művelődési Ház nagytermében, az Egyszer egy királyfi című interaktív darabbal, amelyet a 

közönség vastapssal és óriási szeretettel fogadott.  
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/s_ha_erdelyt_elveszik_avagy_a_nemzeti_osszeomlas_magyar_utja.php
http://itthon.transindex.ro/?hir=33121
http://itthon.transindex.ro/?hir=33121
http://itthon.transindex.ro/?cikk=20469
http://erdely.ma/autonomia.php?id=142967&cim=eltavolitanak_a_sepsiszentgyorgy_kozpontjaban_felhuzott_szekely_zaszlot
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/13323-hunyad-megyei-magyar-napok-jo-hangulat-a-zsil-volgyeben


 

 

 

 

 

 
5 

Június végén avatják fel Sütő András szobrát 
2013. június 5. – Kovács Eszter – szekelyhon.ro 

Az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány, illetve a Sütő András Baráti Egyesület 

székelyudvarhelyi tagjainak kezdeményezésére tavaly márciusban született az ötlet, hogy 

Sütő András tiszteletére szobrot emeljenek Székelyudvarhelyen. A talapzat építéséhez már 

hozzá is fogtak a Művelődési Ház melletti parkolóban, az ünnepélyes felavatás az író 

születésének évfordulója utáni napon, június 23-án lesz. 

 

Nemzeti Összetartozás Napja Déván 
2013. június 5. – Nyugati Jelen 

Sajátos módon ünnepelték a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumban a Magyar Összefogás 

Napját. Június negyedikén székelyföldi és magyarországi vendégek jelenléte erősítette az 

összetartozás érzését a dévai tanintézményben. 

 

RMDSZ-es politikusokkal találkozott Andor László uniós biztos  
2013. június 5. – maszol.ro, Erdély Ma 

A Romániai Magyar Demokrata szövetség képviselőivel és európai parlamenti (EP-

)képviselőivel találkozott szerdán Andor László foglalkoztatáspolitikáért és társadalmi 

befogadásért felelős uniós biztos. Andor a találkozót követően kiadott közleményében 

kijelenti, hogy az úgynevezett ifjúsági garancia, uniós források bevonásával, Erdélyben is 

megvalósulhat. Az ifjúsági garancia, ha a tagállamok és az EP is elfogadja, azt írná elő, 

hogy minden 25 év alatti fiatal a munkanélkülivé válást vagy az iskola elhagyását követő 

négy hónapon belül további képzésben részesülhetne, gyakornoki helyet vagy állást 

kaphatna. 

 

A magyar csoportokra nem jellemző az országos helyhiány 
2013. június 6. – Krónika 

Az ország nagyvárosaiban tapasztalt tendencia ellenére a magyar óvodai csoportokra nem 

jellemző, hogy hely hiányában ne tudnák fogadni a kisgyerekeket. A hétfőn elkezdődött 

óvodai beiratkozási folyamat során egyelőre csupán Marosvásárhelyen számoltak be 

hasonló gondokról. Király András oktatási államtitkár szerint az óvodaépületek 

visszaszolgáltatása és a vállalati óvodák megszűnése vezetett a jelenlegi helyzethez. 

 

Mesterséges asszimilációtól tart Vetési László 
2013. június 6. – Krónika 

„A problémák ott kezdődnek, amikor már a legintimebb szféránkban sem vállaljuk az 

anyanyelvünket” – jelentette ki Vetési László református szórványlelkész a nemzeti 

összetartozás napja alkalmából Nagyváradon tartott előadásában. A Partiumi Magyar 

Művelődési Céh szervezte kedd esti rendezvényen a szórványkérdés elismert szakembere 

rámutatott, azt tapasztalta, hogy immár nemcsak az elszigetelt falvakban, hanem a 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/junius-vegen-avatjak-fel-suto-andras-szobrat
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/nemzeti_osszetartozas_napja_devan.php
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/13340-rmdsz-es-politikusokkal-talalkozott-andor-laszlo-unios-biztos
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nagyvárosokban is visszaszorulás zajlik, a szórványtérségek közül különösen a Bánság van 

veszélyben, ahol tízévente megfeleződik a magyarság létszáma. 

 

Bugár: nincs értelme, hogy A. Nagy a tisztségében maradjon 
2013. június 5. – bumm.sk, hirek.sk 

Nincs értelme, hogy A. Nagy László továbbra is betöltse a kisebbségügyi kormánybiztos 

tisztségét, mivel jogkörei csak látszólagosak. A Smer elutasította munkáját, amikor a 

parlamentben nem támogatta a vasúti kétnyelvűséggel kapcsolatos indítványt – mutatott 

rá Bugár Béla. A Most-Híd elnöke emlékeztetett: Robert Fico kormányfő ígéretet tett a 

nemzeti kisebbségeket érintő status quo megőrzésére. „A kormánybiztos nem tudja 

elvégezni feladatát, ha egyrészt vannak hivatalos jogkörei, másrészt azonban a hónapok 

óta folyó tárgyalások a vasúti társasággal és a közlekedésügyi államtitkárral nem vezettek 

el ahhoz, hogy a Smer-SD képviselői megszavazzák a módosítást” – magyarázta Bugár, aki 

szerint tervezetük összhangban volt az ígért status quo-val. 

 

Berényi: a Most-Híd mondott csődöt 
2013. június 5. – bumm.sk, hirek.sk 

Berényi József szerint a Most-Híd vasúti kétnyelvűséggel kapcsolatos indítványának 

elutasítása miatt nem A. Nagy Lászlót kell felelősségre vonni, az ő kudarca már régóta 

közismert. Az MKP elnöke szerint Bugár Béla és a Most-Híd vegyespárt parlamenti 

érdekérvényesítő képessége mondott csődöt. 

 

Fico: testvérharc zajlik a Híd és az MKP között 
2013. június 5. – bumm.sk, Felvidék 

Robert Fico kemény szavakkal illette a Híd döntését, mellyel visszahívja posztjáról A. Nagy 

László kisebbségügyi kormánybiztost. Szerinte Bugár Béla testvérharcot vív az MKP-val, és 

azt akarta ezzel a lépéssel bizonyítani, hogy ő nagyobb konfliktusban van a kormánnyal, 

mint az MKP. Fico kijelentette, nem hajlandó emiatt veszélybe sodorni jó kapcsolatait 

Magyarországgal. A kormányfő kijelentette, a posztba nem feltétlenül kell magyar 

nemzetiségűt állítani, „vannak itt ruszinok, csehek”. 

 

Két mérés, két eredmény, két értelmezés 
2013. június 5. – bumm.sk 

A múlt héten napvilágra került két felmérés, az egyik a Híd, a más az MKP megrendelésére 

készült. A számok nagyon eltérőek - erre a politikusok is reagáltak. A felmérések szakmai 

vezetői, Lampl Zsuzsanna és Ravasz Ábel beszélt a bumm.sk-nak arról, hogy miből adódik 

az eltérés. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130605120429/Bugar-nincs-ertelme-hogy-A-Nagy-a-tisztsegeben-maradjon.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130605173635/Berenyi-a-Most-Hid-mondott-csodot.html
http://www.bumm.sk/83085/fico-testverharc-zajlik-a-hid-es-az-mkp-kozott.html
http://www.bumm.sk/83078/ket-meres-ket-eredmeny-ket-ertelmezes.html
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Elmaradt Csatáry meghallgatása 
2013. június 5. – MTI, hirek.sk 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleményben tudatta, hogy a Budai Központi 

Kerületi Bíróság kedden hallgatta volna meg tanúként Csatáry Lászlót az amerikai bíróság 

jogsegély iránti kérelme alapján, abban az eljárásban, amelyet holokauszttúlélők indítottak 

a magyar állammal, a MÁV-val és a Rail Cargo Hungariával szemben Washingtonban, ahol 

azonban egészségi állapotára tekintettel Csatáry László nem jelent meg. 

 

Történelemóra – filmbemutató a Pozsonyi Magyar Intézetben 
2013. június 5. – Felvidék Ma 

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a Pozsonyi Magyar Intézetben mutatták be 

Dušan Trančík Hodina dejepisu – Történelemóra című filmjét. Trančík arról készített 

filmet, hogyan és mit tanítanak Trianonról és a 20. század történelméről Szlovákiában és 

Magyarországon. A film elkészítésében a Pozsonyi Magyar Intézet is segédkezett. 

 

Határtalanul! program keretében emlékoszlopot állítottak Marcelházán 
2013. június 5. – Felvidék Ma 

Döntő fontosságú a jövő generációjának nemzeti elkötelezettsége szempontjából a 

Határtalanul! tanulmányi kirándulási program – véli Duka Róbert, marcelházi 

iskolaigazgató. A Nemzeti Összetartozás Napi ünnepségen emlékoszlop felavatására került 

sor, majd testvériskolai szerződést kötött a marcelházi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 

és a Tapolcai Általános Iskola. 

 

Változtak az MNT ösztöndíjfeltételei 
2013. június 5. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács 33. rendes ülésén módosította a felsőoktatási és a 

demonstrátori ösztöndíjakról szóló határozatot, amely szerint a kollégiumokban élő és a 

30 kilométernél kisebb távolságra élő diákok csak 90 euró ösztöndíjat kapnak, a 

demonstrátori munkába pedig elsősorban az MNT ösztöndíjasait igyekeznek bevonni. 

Hivatalossá válnak Szécsány község településeinek magyar helységnevei, valamint a 

testület elfogadta a civil stratégia végrehajtásának éves beszámolóját, és jóváhagyott több, 

15 létszámúnál kisebb magyar tagozat megnyitását. 

 

A kompetenciákon alapuló korszerű oktatásról 
2013. június 5. – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács, a szabadkai Vajdasági Módszertani Központ és a 

magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ „Kompetenciákon 

alapuló korszerű oktatás a középiskolákban” címmel közös nemzetközi konferenciát 

szervez csütörtökön 10 órai kezdettel Szabadkán, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 
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épületében. A konferencián szó lesz a tanári kompetenciák szabályozási kereteiről és azok 

alkalmazásáról a gyakorlatban, a matematikai kompetencia értelmezéséről, értékelésének 

és fejlesztésének lehetőségeiről, a szociális készségek és képességek iskolai fejlesztésének 

lehetőségeiről. 

 

Vrebalov: Újabb csapás Vajdaságra és az önkormányzatokra 
2013. június 5. – Vajdaság Ma 

Milivoj Vrebalov, a vajdasági parlament alelnöke ma arra figyelmeztetett, hogy az 

adótörvények módosítása miatt újabb 3,5 milliárd dinárral károsul a tartomány 

költségvetése, s ezzel a köztársaság ismét Vajdaságra és a helyi önkormányzatokra ruházza 

át a válság terhét. „Ezzel a köztársasági hatalom ismét bebizonyította, hogy nem tartja 

tiszteletben a szerbiai alkotmányt. Ugyanakkor ily módon egy újabb populista lépéssel újra 

megpróbálják elterelni a közvélemény figyelmét arról a tényről, hogy nincs receptjük 

annak a gazdasági összeomlásnak az orvoslására, amely felé Szerbia rohan a köztársasági 

hatalom felelőtlen politikája miatt” – mondta Vrebalov. 

 

A Vajdasági Párt petíciója: Vajdaságnak köztársaság státust! 
2013. június 5. – Vajdaság Ma 

Eddig mintegy 6000 polgár írta alá az új szerbiai alkotmány meghozatalát szorgalmazó 

petíciót, amely szerint az új alaptörvény Vajdaságot köztársaságként határozná meg a 

közös szerbiai állam keretében – közölte a Beta hírügynökség jelentése szerint a 

parlamenten kívüli Vajdasági Párt, a petíció szervezője. A párt sajtóközleményében 

kiemeli, hogy az aláírás-gyűjtési akció a következő hónapokban is folytatódik. 

 

Az „élő kőre”, a Jézus Krisztusban való hitre, az egyetlen biztos alapra épült 
intézmény 
2013. június 5. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Ünnepélyes keretek között került sor Muzslyán az Emmausz fiúkollégium új 

épületszárnyának alapkőletételére. A Mária neve templomban ünnepi szentmisével 

kezdődött a rendezvény, amelyet Német László nagybecskereki megyés püspök celebrált 

paptestvéreivel együtt. A kollégium alapkövét Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár, Janez Potočnik, a szalézi rend szlovéniai tartományfőnöke, Német 

László nagybecskereki megyés püspök és Kalapis Sztoján szalézi atya, a kollégium 

igazgatója látta el kézjegyével. 

 

A csatlakozási tárgyalások dátumáról majd októberben? 
2013. június 5. – Vajdaság Ma 

Június végén az EU vezetői utasítják majd az Európai Bizottságot a csatlakozási platform 

kidolgozására Szerbia számára, a tárgyalások megkezdésének tényleges dátumát viszont 

majd csak októberben határozzák meg – írja a Novosti. Akkorra készül el ugyanis Štefan 

Füle uniós bővítési biztos újabb jelentése Szerbiáról. 
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Ukrajnában 7 évet kaphatnak az államnyelv megbecstelenítői 
2013. június 5. – Kárpátinfo 

Parlamenti képviselők egy csoportja börtönbüntetéssel fenyítené az ukrán nyelv elleni 

megnyilvánulásokat, és szabályozná az „idegen nyelvek” használatát az országban. Az 

államnyelv védői 3-tól 7 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtanák mindazokat, akik 

bármilyen módon fellépnek az ukrán nyelv használata ellen. 

 

Vajdasági kiránduláson a rijekai magyarok 
2013. június 5. – Új Magyar Képes Újság 

A HMDK Tengermelléki-Fennsík megyei szervezetének tagjai négynapos vajdasági 

kiránduláson vettek részt május 30. és június 2. között. Egy kis kitérőt tettek 

Ópusztaszerre is, valamint a hazaút során a HMDK bellyei székhelyére is ellátogattak, ahol 

Jakab Sándor, a szervezet elnöke és Jankovics Róbert, ügyvezető elnök fogadta őket. 

 

Határtalan barátság 
2013. június 5. – Népújság 

A határtalan barátság kifejezés a határ mentén elterülő muravidéki Petesháza és a Vas 

megyei Viszák település között különösen helytálló, a 90-es évek elején létrejött kapcsolat 

máig élő, eredményes, egyszóval virágzó. A jubileumi találkozón Petesházán rendhagyó 

ügyességi és tájszólás-ismereti vetélkedővel is szőtték a barátságot. A párban készült 

hímzett zászló is jó kapcsolatra és a barátságra figyelmeztessen –�hangzott el a szombati 

találkozón –, hogy sokáig szóljon a nóta, a közös dal! 

 

II. Kerka–Mura Ifjúsági Találkozó – A cél egymás jobb megismerése 
2013. június 5. – Népújság 

A Bánffy Központban megtartott hétfői sajtótájékoztatón az MNMI és a Lendva községi 

magyar önkormányzat, valamint a lenti Lámfalussy Sándor Szakközépiskola képviselői a 

II. Kerka–Mura Ifjúsági Találkozó programjáról szóltak. Kepe Lili, az MNMI igazgatója a 

Kézfogás – a magyar–szlovén határon innen és túl című projekt keretében megvalósuló 

ifjúsági találkozóról elmondta: az I. Ifjúsági Találkozó után, mely tavaly szeptemberben 

került megrendezésre Lentiben, most a házigazda Lendva lesz, éspedig három helyszínnel: 

a Bánffy Központ mellett az 1. Számú Lendvai KÁI és a Városháza ad otthont a 

programoknak. 
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Csökkentett támogatás, de biztatóbb jövőkép 
2013. június 5. – Népújság 

Múlt héten Zalaegerszegen Manninger Jenő, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke és Horváth 

Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke írta alá a támogatási megállapodást, amely alapján 

a szomszédos anyaországi megye a tavalyihoz hasonlóan, a korábbiakhoz képest 

gyakorlatilag negyedére csökkentett összeggel támogatja a muravidéki magyar kultúrát. 

Hasonló csökkentés történt Vas megye tekintetében is. 

 

Veszélyben a hodosi és a domonkosfai fiókiskola!? 
2013. június 5. – Népújság 

A hodosi községi tanács múlt heti ülésén elfogadta a 2013-as költségvetés módosítását, 

újra megerősítette a községek közötti közös felügyelőségről és rendészetről szóló 

rendeletjavaslatot, majd informálódás szintjén tárgyalta a hodosi fiókiskola ideiglenes 

bezárásáról szóló javaslatot is.  
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

